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Do wszystkich oferent6w

Zmiana tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
Dotyczy: Postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego
na
".Odbior
i
transport
odpadow
komunalnych
z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Krzeszyce od dnia
01.07.2019r. do dnia 30.06.2021r. "

Zamawiaj'J-cy zgodnie z tresci'J- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wien publicznych (t.j .. :Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje
o zmianie tresci specyfikacj i istotnych warunk6w zam6wienia.

Zmiana tresci:
Wpisanie do rozdzialu III w pkt 6. ppkt. 23

0

brzmieniu:

" Zamawiaj'J-cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy na
podstawie umowy 0 pracy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zam6wien
publicznych, os6b skierowanych do realizacji zam6wienia w zakresie wymienionych
czynnosci: zaladunku pojemnik6w, work6w do pojazd6w specjalistycznych
przystosowanych do odbioru odpad6w, kierowania pojazdami specjalistycznymi
sluz'J-cymi do wykonywania zam6wienia. Zamawiaj'J-cy okresla nastypuj'J-ce
wymagania w tym zakresie:
1) w trakcie realizacji zan16wienia Zamawiaj'J-cy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcy lub
Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy os6b
wykonuj'J-cych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiaj'J-cy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:
a) z'J-dania oswiadczen i dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymog6w i dokonywania ich oceny,
b) z'J-dania wyjasnien w przypadku w'J-tpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymog6w,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zam6wienia;
2) w trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiaj'J-cego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiaj'J-cemu

wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracy przez Wykonawcy lub Podwykonawcy os6b wykonuj'lcych
wskazane w opisie przedmiotu zam6wienia czynnosci:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracy os6b wykonuj'lcych czynnosci, kt6rych dotyczy wezwanie Zamawiaj'lcego.
Oswiadczenie to powinno zawierae w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladaj'lcego oswiadczenie, daty zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objyte
wezwaniem czynnosci wykonuj'l osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy 0 pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,
b) poswiadczon'l za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub
Podwykonawcy kopiy umowy/um6w 0 pracy os6b wykonuj'lcych w trakcie realizacji
zam6wienia czynnosci, kt6rych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj'lcym zakres obowi'lzk6w, jezeli zostal
sporz'ldzony). Kopia umowy/um6w powinna zostae zanonimizowana w spos6b
zapewniaj'lcy ochrony danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci: bez
imion, nazwisk, adres6w, nr PESEL pracownik6w). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 pracy i wymiar etatu powinny bye mozliwe do
zidentyfikowania,
c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj'lce oplacanie przez
Wykonawcy lub Podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie um6w 0 pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poswiadczon'l za zgodnose z oryginalen1 odpowiednio przez Wykonawcy lub
Podwykonawcy kopiy dowodu potwierdzaj'lcego zgloszenie pracownika przez
pracodawcy do ubezpieczen, zanonimizowan'l w spos6b zapewniaj'lcy ochrony danych
osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych;
3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 pracy os6b wykonuj'lcych wskazane w opisie przedn1iotu
zam6wienia czynnosci Zamawiaj'lcy przewiduje sankcjy w postaci obowi'lzku zaplaty
przez Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego. Niezlozenie
przez Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiaj'lcego terminie z'ldanych przez
Zamawiaj'lcego dowod6w w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcy lub
Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy traktowane bydzie
jako niespelnienie przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia, 0
kt6rym mowa w SIWZ"

Rozdzial VII punkt 2 lit B otrzymuje brzmienie: " B W zakresie dysponowania

odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia:
Wykonawca dysponuje osobami posiadaj~cymi doswiadczenie zawodowe niezbydne do
realizacj i przedmiotu zam6wienia, w tym:
a) wykaz narzydzi, wyposazenia zakladu i urz~dzen technicznych dostypnych Wykonawcy
uslug w celu wykonania zam6wienia wraz z informacj~ 0 podstawie do dysponowania tymi
zasobami (zgodnie z zal. Nr 8 do SIWZ); Wykonawca musi wykazae, ze dysponuje baz~
magazynowo-transportow~ oraz pojazdami i urz~dzeniami spelniaj~cymi wymagania
rozporz~dzenia w sprawie szczegolowych wymagan w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, umozliwiaj~cymi realizacjy przedmiotu
zam6wienia, zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegolowych wymagan w zakresie odbierania odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013r. poz. 122) tj.:
• co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcj~
kompaktuj~c~,
przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpad6w
komunalnych z pojemnik6w 601, 801, 1201, 2401 i 11001, zabezpieczonymi przed
niekontrolowanym wydostawaniem si y na zewn~trz odpad6w podczas
• ich zaladunku i transportu;
• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie
zebranych odpad6w komunalnych z work6w przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpad6w, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem
si y na zewn~trz odpad6w podczas ich zaladunku i transportu, wyposazonymi
w aparat fotograficzny, umozliwiaj~cymi monitorowanie i kontrol y segregacji
odpad6w na terenie poszczeg61nych nieruchomosci;
• co najmniej jednym samochodem ciyzarowym przystosowanym do odbioru
odpad6w wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym
wydostawaniem siy na zewn~trz odpad6w podczas ich zaladunku i transportu;
• odpowiedni~ do przedmiotu zam6wienia, baz~ magazynowo- transportow~
usytuowan~ w odleglosci nie wiykszej niz 60 km od granicy gminy; Baza powinna
bye usytuowana na terenie, do kt6rego Wykonawca posiada tytul prawny;
UWAGA: Pojazdy bior~ce udzial w pracach objytych przedmiotem zam6wienia musz~
bye wyposazone na koszt Wykonawcy w system monitoringu bazuj~cego na systemie
pozycjonowania satelitamego, umozliwiaj~cy trwale zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie
danych
0
polozeniu
miejscach
postoju.
Brak
w ww. wykazie choeby jednej pozycji wyposazenia wymaganego przez
Zamawiaj~cego spowoduje wykluczenie Wykonawcy; W przypadku skladania oferty
przez Wykonawc6w wsp61nie ubiegaj~cych si y 0 zam6wienie ww. wykaz Wykonawcy
mog~ zlozye wsp61nie (w zakresie bazy magazynowo-transportowej, wystarczy jeden
z Wykonawc6w)."

Rozdzial VII pkt 2 lit C b) otrzymuje brzmienie: " dokument6w potwierdzaj~cych,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwi~zanej z przedmiotem zam6wienia; Wykonawca musi
wykazac, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwi~zanej z przedmiotem zam6wienia na kwoty nie nizsz~
niz 500.000,00 zl; W przypadku skladania oferty przez Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj~cych siy 0 zam6wienie ww. informacjy Wykonawcy mog~ zlozyc wsp6lnie (w
przypadku polisy, wystarczy jeden z Wykonawc6w lub Wykonawcy wsp6Inie)".

Rozdzial VII pkt 11, otrzymuje brzmienie:
Prawo zam6wien publicznych wezwie:

"Zamawiaj~cy

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy

1) Wykonawc6w, kt6rzy nie zlozyli oswiadczenia, 0 kt6rym mowa wart. 25a ust. 1,
oswiadczen lub dokument6w potwierdzaj~cych okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart.
25 ust. 1, lub innych dokument6w niezbydnych do przeprowadzenia postypowania,
oswiadczenia lub dokumenty s~ niekompletne, zawieraj~ blydy lub budz~ wskazane
przez zamawiaj~cego w~tpliwosci, do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub
do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postypowania.
2) Wykonawc6w, kt6rzy nie zlozyli wymaganych pelnomocnictw alba zlo:zyli
wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postypowania".

Rozdzial VIlla pkt 1. ppkt 10trzymuje brzmienie: " 1. Dokumenty i oswiadczenia
na potwierdzenie spelniania warunk6w udzialu
w postypowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postypowania:
1) w zakresie potwierdzenia, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postypowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam6wien
publicznych Wykonawca sklada:
a)Dokumenty potwierdzaj~ce posiadanie wpisu do rejestru dzialalnosci regulowanej, 0
kt6rej mowa wart. 9b ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z
p6zn.zm ze zmianami) 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach, prowadzonego
przez wlasciwy organ, w zakresie objytym przedmiotem zam6wienia oraz wart. 51
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2019.0.701 z p6zn.zm) 0 odpadach,
obejmuj~cy co najmniej rodzaje i kody odpad6w kon1unalnych (do zlozenia na
wezwanie Zamawiaj~cego).
b) aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wymagaj,! wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem terminu
skladania ofert; W przypadku skladania oferty wsp6lnej ww. dokument sklada kazdy z
Wykonawc6w skladaj,!cych oferty wsp6In'!.
c) oswiadczenie Wykonawcy 0 braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy, 1j. dot. podmiot6w nalez~cych do tej samej grupy kapitalowej (zgodnie z
zal. Nr 6 do SIWZ); W przypadku przynaleznosci do grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - 0 ochronie konkurencji i konsun1ent6w
(Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.), Wykonawca winien zlozyc listy podmiot6w
nalez'!cych do tej samej grupy kapitalowej alba informacjy 0 tym, ze nie nalezy do
grupy kapitalowej. Zamawiaj,!cy bydzie zwracal siy do Wykonawcy 0 udzielenie w
okreslonym terminie wyj asnien dotycz~cych powi,!zall, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust.
2 pkt. 5 ustawy Prawo zam6wien publicznych istniej,!cych miydzy
przedsiybiorstwami, w celu ustalenia, czy zachodz,! przeslanki wykluczenia
Wykonawcy. Oceniaj,!c wyjasnienia, Zamawiaj~cy bydzie bral pod uwagy obiektywne

czynniki, w szczegolnosci wp1yw powi~zan istniej~cych miydzy przedsiybiorcami, na
ich zachowania w postypowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji;
W przypadku sk1adania oferty wspolnej ww. oswiadczenie sk1ada kazdy z
Wykonawcow sk1adaj~cych oferty wspoln~.

Rozdzial VIlla pkt 1 ppkt 1 lit e), otrzymuje brzmienie:
"Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamowien
publicznych) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej
informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiaj~cemu
oswiadczenie 0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapita10wej (za1~cznik nr 7 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0
ochronie konkurencj i i konsumentow (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669).
Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze
powi~zania z innym Wykonawc~ nie prowadz~ do zak10cenia konkurencji w
postypowaniu 0 udzielenie zamowienia"

Rozdzial VIlla pkt 1 ppkt. 4 b) otrzymuje brzmienie: " dokumentow
potwierdzaj~cych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzia1alnosci zwi~zanej z przedmiotem zamowienia; Wykonawca
musi wykazac, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia1alnosci zwi~zanej z przedmiotem zamowienia na kwoty nie nizsz~
niz 500.000,00 zl; W przypadku sk1adania oferty przez Wykonawcow wspolnie
ubiegaj~cych siy 0 zamowienie ww. informacjy Wykonawcy mog~ zlozyc wspolnie (w
przypadku polisy, wystarczy jeden z Wykonawcow lub Wykonawcy wspolnie)".

Rozdzial VIlla pkt 1 ppkt 6, otrzymuje brzmienie: ,,1. Wykonawca moze w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udzia1u w postypowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cZysci, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego l~cz~cych go z
nim stosunkow prawnych.
2. Wykonawca, ktory pol ega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodnic zamawiaj~cemu, ze realizuj~c zamowienie, bydzie dysponowa1
niezbydnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaj~c
zobowi~zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbydnych zasobow na
potrzeby realizacj i zamowienia.
3. Zamawiaj~cy ocenia, czy udostypniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj~ na
wykazanie przez wykonawcy spelniania warunkow udzia1u w postypowaniu oraz bada,
czy nie zachodz~ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 0 ktorych mowa wart.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

4. W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiot6w,
jesli podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te
zdolnosci Sq wymagane.
5. Wykonawca, kt6ry pol ega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiot6w, odpowiada solidamie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siy do
udostypnienia zasob6w, za szkody poniesionq przez zamawiajqcego powstalq wskutek
nieudostypnienia tych zasob6w, chyba ze za nieudostypnienie zasob6w nie ponosi
wIny.
6. lezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, 0 kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcy
warunk6w udzialu w postypowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zqda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajqcego:
1) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiqzal siy do osobistego wykonania odpowiedniej czysci zam6wienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjy finansowq lub ekonomicznq,
o kt6rych mowa w ust. 1."

Rozdzial VIlla pkt 2 c) Otrzymuje brzmienie:
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siy 0 zam6wienie, wystawione
odpowiednio
nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem tenninu skladania ofert dla pkt 1 litera a i
c,
oraz nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem tenninu skladania ofert dla pkt 1
litera b. Natomiast w przypadku dokument6w, 0 kt6rych mowa w ww. czysci SIWZ 
ust. 1 pkt 1 litera e
jezeli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument mial dotyczyc,
nie wydaje siy takich dokument6w, zast~puje si~ go dokumentem zawieraj(}cym
oswiadczenie tej osoby zlozonym przed notariuszem lub przed organem s(}dowym,

Rozdzial XI pkt 11, otrzymuje brzmienie: " Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0 kt6rym mowa wart. 26
ust. 3 i 3a, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nie zlozyl oswiadczen lub
dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci, 0 kt6rych mowa w art. 25 ust. 1,
oswiadczenia, 0 kt6rym mowa wart. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazH zgody
na poprawienie omylki, 0 kt6rej mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak
mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawcy jako najkorzystniejszej"
Rozdzial XXI otrzymuje brzmienie: Wykonawcom, kt6rych interes prawny w
uzyskaniu zam6wienia doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajqcego

przepis6w ustawy przys1ugujq srodki ochrony prawnej, 0 kt6rych mowa w Dziale VI
ustawy Prawo zam6wien publicznych.
Odwo1anie przys1uguje wy1qcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajqcego podjytej w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynnosci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Pzp.
Odwo1anie przys1uguje wy1qcznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zam6wienia z wolnej ryki lub zapytania oceny;
2) okreslenia warunk6w udzia1u w postypowaniu;
3) wykluczenia odwo1ujqcego z postypowania 0 udzielenie zam6wienia;
4) odrzucenia oferty odwo1ujqcego;
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwo1ania poinformowac
zamawiajqcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjytej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do kt6rej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy Pzp, na
kt6re nie przys1uguje odwo1anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp
Pozostale informacje na ten temat znajduj'l- si y w rozdziale 2 (art. 180 - 198) ustawy Prawo
zam6wien publicznych."

W

zal~czniku

Nr 2do SIWZ (wzor Umowy):

§ 8 ust. 1 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: " za 1 miesiqc kalendarzowy
swiadczenia us1ug za ceny: .............. ........ ........... zl brutto, zawierajqcq ............ 0/0
podatku od towar6w i us1ug V AT,
x 24 miesiqce (czas trwania us1ugi) tj. w 1qcznej kwocie : ....................... ................... zl
brutto (slownie: ............. ........ ........ ........ ....................................... ........ ........ .................. )
zlotych, zawierajqcej ............ % podatku od towar6w i us1ug VAT,."

§ 10 ust. 6 pkt 1 Wzoru Umowy otrzymal brzmienie: " 6. Zamawiajqcy moze
odstqpic od umowy, jezeli powezmie wiadomosc 0 tym, ze:
1) rozpoczyto likwidacjy firmy Wykonawcy,
2) Wykonawca utraci1 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikajqce
z przepis6w szczeg6lnych.
7. Odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego moze nastqpic r6wniez, jezeli
Wykonawca:
1) nie rozpoczq1 wykonywania us1ug w pelnym zakresie objytym umowq z dniem
01.07.2019r.,
2) zaniecha1 realizacji umowy, tj. w spos6b nieprzerwany nie realizuje jej przez
kolejnych 7 dni kalendarzowych,
3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzezen ze strony
Zamawiajqcego, nie wykonuje us1ug zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny
spos6b narusza zobowiqzania umowne."
Pozostale zapisy specyfikacji istotnych warunkow zamowienia nie
Niniejszy dokument stanowi integraln~ czC(sc SIWZ.

ulegaj~

zmianie.

